RÅDYRSTIEN
Uke 41
Mandag 5. oktober

Tirsdag 6. oktober

Onsdag 7. oktober

Torsdag 8. oktober

Fredag 9. oktober

Denne uka bytter vi base fra solplassen til Lavvoen/barnehagen. Det innebærer at vi ikke har en fast base i skogen og gå til i ukene fremover,
men vi vil fortsatt gå på tur i skogen og besøke plasser i nærheten.
Vi på Rådyrstien holder på med å bære/lempe ved, slik at vi har tørr ved klar når vi skal fyre bål for å varme oss, lage kakao, popcorn, tørke
vottene våre etc. Vi samarbeider om veden og bidrar til et felles gode. Denne uka vil vi bli kjent med ei lita rød høne som også har et prosjekt
om å bidra til et felles gode.

Vi feirer Viktor 4 år!
HURRA!
Vi lager bål med
veden vi har
lempet, og
popper popcorn
til feiringen.

Vi forteller historien om den
lille røde høna.

Grupper:
Storefot: Vi lager figurene i
«den lille røde høna»
Hiawata og Røde fjær:
Vi lager kulisser til «den lille
røde høna»

Lunsj: pytt i panne
Husk egen tallerken og bestikk i
en pose!

Informasjon og Beskjeder

Uka som gikk :
I uke 40 var det skolens høstferie og flere Rådyrbarn hadde fri. Vi var stort sett for oss selv,
menTorsdag og fredag slo vi oss sammen med Revehiet som også var litt færre barn
Vi har vært litt i barnehagen, men mest på solplassen hvor vi har gjort ferdig hengebrua, sett
flere høsttegn, huska MYE, og til og med klatra i klatreveggen! Vi har også blitt kjent med
Lara som skal være hos oss på mandager og torsdager i arbeidspraksis. Hun gled rett inn i
gjengen vår, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med henne

Fredagsdisco og blimE dans!

•

Frokost i lavvo 7.15 – 8.00: For de som ønsker.

•

KLÆR:
o

Sjekk knapper/strikker under bena!

o

Merk ALT!

o

Husk ull og nok skift.

•

Foreldresamtaler: uke 42, 43 og 44

•

10. oktober: verdensdagen for psykisk helse

•

30. oktober: planleggingsdag

